HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
Se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01
(dále jen „my“ nebo „naše společnost“)

INFORMAČNÍ NOTIFIKACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Vážený uchazeči,
dovolte nám Vás informovat o tom, jak naše společnost zpracovává osobní údaje. Při zpracování Vašich
osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů tak, jak nám je ukládá
nové Nařízení EU o GDPR, a současně česká právní úprava. Smyslem této notifikace je poskytnout Vám
informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je
získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o
Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany
osobních údajů.
Seznamte se proto, prosím, s obsahem této notifikace.
Kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
Kontaktní e-mailová adresa pro informace o Vašich osobních údajích je gdpr@datart.cz.
Účel a zákonnost zpracování
Naše společnost zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze za jasně vymezeným účelem,
kterým je výběrové řízení na pracovní pozici, o niž se ucházíte. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je nezbytné před uzavřením pracovněprávního vztahu (dále jen „smlouva“). Vaše osobní údaje jste
nám poskytl dobrovolně. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom s Vámi vůbec nemohli výběrové
řízení realizovat.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu.
Zpracováváme zejména Vaše kontaktní a identifikační údaje nezbytné k uskutečnění výběrového řízení:






jméno a příjmení, titul, případně rodinný stav a počet dětí (pokud je součástí životopisu);
kontaktní údaje, jako je adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa;
potvrzení o vzdělání, potvrzení o bezúhonnosti;
průběh dosavadní pracovní praxe;
Vaše fotografie, pokud ji sami poskytnete ve svém životopise.

Veškeré Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás.
Doba uložení Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro výše uvedený účel, nejdéle však po
dobu 6 měsíců od jejich poskytnutí v případě, že jsme Vás jako uchazeče nevybrali na pracovní pozici, o
kterou jste se ucházel a neuzavřeli jsme s Vámi smlouvu.
V případě, že se na základě výběrového řízení stanete naším zaměstnancem, budeme dále uchovávat Vaše
osobní údaje, přičemž účelem zpracování Vašich osobních údajů bude pracovněprávní vztah s námi, jako
Vaším zaměstnavatelem. O zpracování osobních údajů zaměstnance Vás informujeme v separátní notifikaci.
Dále v případě, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávali i pro jiné účely, zejména pokud si přejete,
abychom Vás zařadili do naší databáze uchazečů a kontaktovali Vás s nabídkami jiných pracovních pozic,
budeme Vás o takovém zpracování informovat, a případně pro takové zpracování budeme vyžadovat Váš
souhlas.
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Pokud nezůstane žádný další zákonný důvod, na jehož základě bychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali,
bez dalšího je zlikvidujeme.
Způsob zpracování a předávání Vašich osobních údajů
Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované
zpracování našimi vlastními zaměstnanci. Vaše osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům, 3. osobám
ani do zemí mimo EU.
Vaše právo požádat o přístup k osobním údajům a ochrana Vašich práv
Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez
zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Poskytnutí tzv. první kopie
zpracovávaných osobních údajů je bezplatné.
Mezi Vaše práva patří zejména právo na přístup k Vašim údajům, a za splnění určitých podmínek právo na
jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, zejména pokud by již Vaše údaje nebyly potřebné k výše
uvedeným účelům.
Právo na přenositelnost údajů Vám vzniká v případě, pokud by vaše osobní údaje byly získány na základě
smlouvy a byly by zpracovány automaticky a za splnění dalších zákonných podmínek.
Pokud se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí
zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu
se zákonem, zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:
a)
b)

c)
d)

od naší společnosti či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;
požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo
doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto
údajů. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí
na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.
podat námitku proti zpracování;
podat stížnost u dozorového úřadu.
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